ENERGY FLOORS

THE GAMER

HOE HET BEGON
Ons verhaal begint in 2008 wanneer we ‘s werelds
eerste duurzame dance club openen met als
belangrijkste wapenfeit een energie opwekkende
dansvloer. Deze ‘Sustainable Dance Floor’ zet de moves
van de clubbers direct om in bruikbare energie!
Een volledig nieuwe sustainable experience is geboren
en meer dan 10 jaar later reist de Sustainable Dance
Floor nog steeds over de hele wereld.

MAAK IMPACT
We deden het toen en we doen het nu nog steeds…
We creëren vloeren die een onvergetelijke en duurzame
indruk achterlaten bij het publiek. Onze vloeren zijn slim,
interactief en ze maken duurzame energieopwekking
zichtbaar.
Iedereen die in contact komt met een Energy Floor
realiseert zich dat ze impact kunnen maken met
slechts 1 stap.

energy-floors.com

THE GAMER
Bewustwording en kennis over duurzame energie
is van groot belang voor iedereen in Nederland en
zelfs cruciaal voor komende generaties. En spel
is dé manier voor kinderen om de wereld beter
te leren kennen.
The Gamer combineert deze factoren door
inzichtelijk te maken dat bewust met energie
omgaan heel eenvoudig kan zijn. Op een manier
die past bij de belevingswereld van kinderen.
Actief en interactief. Kortom, met The Gamer voeg
je een uniek, duurzaam, interactief én educatief
speeltoestel toe aan jouw buitenruimte.
Duurzame bron van energie
The Gamer bestaat uit 9 beloopbare zonnepanelen
van elk 60 x 60 cm met een toplaag van stevig
antislip glas. The Gamer is voorzien van sensoren die
reageren op beweging en dus het spelen op de vloer
snel en interactief maken. Hiermee brengen we de
manier van gamen die kids van tablets, laptops en
telefoons kennen van binnen naar buiten.
De vloer wordt aangesloten op het elektriciteitsnet
van de locatie. Hoeveel energie The Gamer levert laten
we zien op een overzichtelijk dashboard. Naast de
zonne-energie kun je hier bijvoorbeeld ook alle gamechallenges en scores bekijken. Crush die highscore!

HOE WERKT HET?

1.

De beloopbare zonnepanelen
wekken gedurende de dag
energie op.

2.
De vloermodules beschikken
over sensoren voor
datacollectie.
3.
De vloer levert de opgewekte
energie terug aan het
lichtnet.

AFMETINGEN
1.80 m x 1.80 m

ENERGIEOPBRENGST
315 Wp (35Wp per module)

MATERIALEN
Glazen toplaag
Geïntegreerde zonnepanelen
LED verlichting
Gerecycled kunststof frame

VEILIGHEID
De veiligheid van The Gamer is gewaarborgd
door de CE-certificering. Hiermee voldoet
The Gamer aan alle veiligheids-eisen voor
speeltoestellen in de buitenruimte.

4
Data visualisatie via een
scherm op de locatie.
(niet inbegrepen)

5
Realtime gebruiks- en
data monitoring via
cloudomgeving.

ENERGY FLOORS

Naast The Gamer bieden wij nog meer slimme & energie opwekkende vloeren zoals:

THE WALKER
The Walker richt zich op actieve interactie van
voetgangers bij duurzame energieproductie.
Walk & Connect!
energy-floors.com/walker

THE DANCER
The Dancer is de eerste energie opwekkende
dansvloer ter wereld. Hij zet de bewegingsenergie
van dansende mensen om in elektriciteit.
energy-floors.com/dancer

HEB JE VRAGEN?
NEEM DAN VOORAL CONTACT MET ONS OP:
+31 10 276 22 13
gamer@energy-floors.com

energyfloors

